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Galerie nad knihami

Lenka Jandová

Svět se zastavil a my s ním. Karanténa zavřela nejen dveře našim obchodům, ale i našim milovaným knihovnám. Dostali jsme tak 

příležitost věnovat se činnostem, které v knihovně pořád odkládáme dál a dál, protože se vždy najde něco důležitějšího, co je potřeba 

udělat.

Při procházení a třídění chaoticky uložených dokumentů v mém pracovním počítači jsem si uvědomila, že je to již neuvěřitelných osm 

let, co na naší malé pobočce KMHK Moravské Předměstí B provozujeme Galerii nad knihami.

Bylo to v roce 2011, kdy poprvé tehdejší vedoucí pobočky Zuzana Rychterová přišla s nápadem vystavovat díla nejen mladých a 

nadějných autorů přímo v prostoru naší půjčovny. Vedení knihovny se nápad moc líbil, a tak se v roce 2012 pořídil závěsný systém a 

výstavní panely a mohli jsme se vrhnout do světa výtvarného umění.

Prvními vystavujícími u nás byli studenti ze Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové, kteří u 

nás zažili i první knihovnickou vernisáž. Po jednohubkách se jen zaprášilo a víno teklo proudem. (Vzhledem k věku vystavujících 

samozřejmě nealkoholické.)

A to byl teprve začátek naší galerijní cesty. Zanedlouho jsme navázali spolupráci s centrem podpory uměleckých aktivit IMPULS, 

které nás od té doby zásobuje úžasnými fotografiemi od fotografů ze všech koutů východních Čech.

Za těch osm let u nás vystavovalo už mnoho umělců. Mnozí z nich se k nám i opakovaně vracejí, jako například fotografka Žaneta 

Antošová nebo fotografka a bývalá knihovnice Hana Posltová. Již pětkrát u nás vystavoval své obrazy malíř Petr Černohlávek, jehož 

tvorbě jsme neodolala ani já a jeden z jeho obrazů už pár let zdobí stěnu v mém bytě. Moc krásnými obrazy aspoň na malou chvíli 

zkrášlily naši knihovnu i malířky Kateřina Horová nebo Romana Svatoňová a v neposlední řadě musím vzpomenout na úžasného 

Konstantina Korovina, který své fotografie z Japonska doplnil i o fascinující přednášku o životě tamních obyvatel a krásné přírodě.

Někdy v půlce roku 2019 se u nás v knihovně objevila pán, jehož manželka je naší čtenářkou a vyprávěla mu o naší malé galerii, a že 

by u nás chtěl vystavovat. Byl to malíř a grafik Jiří Vavřina. Velice nás překvapilo, že umělec, který vystavuje po celé republice v 

mnohem větších galeriích, chce mít výstavu právě u nás. Byla to právě hřejivá atmosféra naší knihovny, která ho přilákala, a tak jsme 

na přelomu roku 2019 a 2020 uspořádali výstavu Betlém.

Naše pobočka i naše výstavy jsou malé, ale nic nepotěší víc, než když vchází do knihovny čtenář se slovy: „Tak co krásného jste pro 

nás tento měsíc zase přichystali?“ A to je přesně ten důvod, proč to děláme. V tuto chvíli myslím na jediné: jak to bude zase krásné, 

až knihovna znovu otevře své brány a bude dělat radost jak nám, tak i našim čtenářům.
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